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„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! 
Magyarnak lenni nagy 
szent akarat, Mely itt reszket a 
Kárpátok alatt”
(Sajó Sándor: Magyarnak lenni…)

zsa, Hrúz Dénes és Kubinyiné Sza-A megemlékezést Gecse Ákos Az 1848/49-es forradalom és 
bó Katalin.polgármester úr köszöntő beszéde szabadságharc eseményeinek 167. 

A megemlékezést a falu főutcá-nyitotta meg, amelyben a hazasze-évfordulójáról Kazár Község Ön-
ján végighaladó fáklyás felvonulás, retet fontosságának gondolatát kormányzata, valamint az Aba Sá-
illetve az 1848/49-es emléktábla emelte ki. A műsort, amely a muel Általános Iskola és Alapfokú 
megkoszorúzása zárta.Magyarnak lenni… címet viselte, a Művészeti Iskola március 14-én, az 

művészeti iskola növendékei és a iskola tornacsarnokában megren-
Fontos zenekar adta elő. Felkészítő Gecse Boglárka dezett ünnepi műsorral emlékezett 
tanáraik Rózsási Beáta, Farkas Ró-meg.

Nemzeti ünnepünk - március 15.



Az Önkormányzat gazdálkodá- azt az önkormányzat előző évről át- szolgáltatás színvonalának javítása. 
sának pénzügyi kereteit döntően a húzódó pénzmaradvánnyal és saját Alapvető szempont, hogy az ön-
2013. évtől bevezetett feladatalapú bevétellel egészíti ki. kormányzat költségvetési szervei-
finanszírozási rendszer határozza Az Önkormányzat feladatait és nek zavartalan működését a takaré-
meg, melynek keretében célzottan kiadásait az előzőekben jelzett be- kosság maximális figyelembevéte-
finanszírozza az állam az egyes köz- vételekre alapozva lehet csak meg- lével biztosítsa.
feladatok ellátását. A kapott finan- határozni. A 2015. évi költségvetés Gecse Ákos
szírozás nem fedezi teljes egészé- kiadási prioritása a takarékos, átlát- polgármester
ben az önkormányzat kiadásait, így ható gazdálkodás, a közigazgatási 
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Kazár Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése

2015. évben az éves költségvetést az önkormányzatra és költségvetési szerveire, a Kazári Közös 
Önkormányzati Hivatalra és a Kazári Napraforgó Óvodára vonatkozóan kell elkészíteni.

Bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁS ÖSSZESEN:

Kiadások
Oktatás és közművelődés

Település-üzemeltetés

Szociális feladatok

Igazgatási feladatok

Beruházások, felújítások

A bevételek és kiadások alakulása 2015. évben (adatok eFt-ban)

Önkormányzat állami támogatása

Támogatásértékű működési bevétel

Saját bev. (közhatalmi, működési)

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Finanszírozási bevétel

129 691

8 154

40 408

29 830

24 794

232 875

50 981

35 330

42 330

69 788

34 446

232 875

Civil fejlesztések a határ vonalán

A projekt 2014. december 31-én téri elemmel. A mintegy 30 méteres 
zárult le, így már elérhető a turisták útvonal mentén három nyelvű 
számára az acél- és faszerkezetes, táblarendszer segíti az odalátogató-
20 méter magas kilátótorony, a gya- kat, melyeken a geológiai sajátossá-
logos, 15 méter hosszú fahíd és a gok mellett a környező, határ menti 
turistaútvonal mentén elhelyezésre települések látnivalóit is megjelení-
kerülő fedett pihenőhely, fapadok- tik a szervezetek.
kal, ülőhelyekkel és néhány játszó- Valenta Linda

A 36 Jó Palóc Közhasznú Egye-
sület irányítása és felügyelete alatt 
kilátótorony, gyalogos híd és fedett 
pihenőhely is épült abban a határon 
átnyúló együttműködés keretében 
megvalósuló pályázatban, melyben 
a vezető szlovák partnerrel közö-
sen megépített turistaút köti össze 
Ipolytarnóc/Kalonda és Somoskő-
újfalu/Siatorska Bukovinka térsé-
gét.
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Új tisztségviselők a 36 Jó Palóc Közhasznú 

Egyesület vezetésében 

A 2015. február 17-én lezajlott, tagi kezdeménye- viseleti jogosultsága, ezért szükségessé vált az ezen 
zésre összehívott rendkívüli közgyűlésén az Egyesület tisztségeket betöltő személyek újraválasztása.
tagsága két tisztségviselő személyét érintően hozott A Közgyűlés Gecse Ákost, Kazár Község polgár-
döntést. A 2014 októberében lezajlott önkormányzati mesterét választotta meg a 36 Jó Palóc Egyesület elnö-
választások eredményeképpen Molnár Katalinnak, az kévé. Az Ellenőrző bizottság tagjai között megürese-
Egyesület addigi elnökének és Szentes Dezsőnek, az dett tisztséget pedig ezentúl Kővári Lászlóné, Dorog-
Ellenőrző bizottság tagjának megváltozott a kép- háza Község polgármestere tölti be.

A Tizen5let Ifjúsági Közhasznú Egyesület a Ma- A projekt kiemelt célja a határ menti területek erő-
gyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműkö- sebb gazdasági és szociális integrációja. Partneri háló-
dési Program keretében „Partneri hálózat kialakítása, a zat létrehozása, amely különös figyelmet fordít a határ-
határmenti fiatalok integrációjának segítése” című pá- menti területen élő 14 és 29 év közötti korosztály beil-
lyázatával nyert támogatást. A HUSK 1101 / 1.5.1 / leszkedésének elősegítésére. 
0324 azonosító számú projektjben partnerként a szlo- Danyi Lilla 
vákiai Občianske združenie Partnerstvo vesz részt.

Határmenti együttműködés

10 éves a Kazár Táncegyüttes

2015-ben ünnepli az ifjúsági és 
felnőtt korosztályú néptáncegyüt-
tes 10 éves fennállását. Tagjai az 
alapfokú művészeti oktatás kereté-
ben ismerkedtek meg a néptánccal, 
és felnőttként is folytatják ezt az 
életformát. Ők természetesen a he-
lyi táncok őrzésével is foglalkoznak, 
de emellett szinte minden tájegy-
ségről ismernek táncrendeket. A 
gálaműsoron rekordot döntött 
mind az érdeklődő közönség, mind 
a fellépők létszáma is. A közel két 
órás műsorra az állóhelyek is el-
fogytak a kazári Kultúrházban. A 
táncegyüttes alapító tagjai mellett a 
jelenlegi tagok, valamint az után-
pótlás csoportok is részt vettek a 

valót, melyek közt erdélyi és kis vészet továbbélését. Reméljük, 
műsorban. Köszönetet mondtak a 

magyarországi táncok is szerepel- hogy még több évtizeden keresztül 
hajdani és jelenlegi művészeti taná-

tek. A műsort látva és átélve, bízunk megünnepelhetjük a néphagyomá-
roknak, a falu vezetésének és a tá-

a hasonló folytatásban. A kis tánco- nyairól híres falunkban a táncegyüt-
mogató magánszemélyeknek. A 

sok száma és a lelkesedésük növe- tes jubileumait.
közel 100 néptáncost a kazári Fon-

kedése, valamint a táptalajt nyújtó Farkas Rózsa
tos zenekar kísérte. 14 táncos pro-

helyi közösség és a támogató iskola, néptáncpedagógus
dukción keresztül húzták a talpalá-

önkormányzat segíti a néptáncmű-
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Egyszerű ember nagyszerű 25 éve
Kalkuttai Teréz anya fogalmazta 
meg az alábbiakat:

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg! lítja az élet. Ekkor került ugyanis az munkájára. Őszintén szerette az 
Az élet kaland - vállald!

Idősek Napközi Otthonába veze- időseket, ha kellett vigasztalta őket, Az élet jutalom - érdemeld ki!
tőnek. Aggodalmak a szívében, lel- osztozott örömükben. A kalando-Az élet élet - éljed! 
kében a kihívásoknak eleget téve kat mindig felvállalta, még akkor is, 

Csupa-csupa pozitív életszemlé- vette át az idősek felügyeletét. Sok ha nem tudta előre annak végkifej-
let! Rajtunk múlik és a gondviselé- embert ismert, azokat még a raga- letét. Fáradozásáért, munkájáért 
sen, hogy hogyan alakítjuk. A déknevükről is ismerte. Tisztában soha nem vágyott jutalomra, amit 
gondviselés az emberek többségé- volt a családi-, szociális-, és mentá- mindig belső indíttatásból, elköte-
nek a világi élet keretei között jelöli lis körülményeikkel. Ami az idősek- lezettségből tett. Kedvesség, őszin-
ki a helyet, és azt kívánja, hogy fog- nek gondot okozott, azt Ő könnye- teség, emberszeretet határozta meg 
lalkozásának, képességének megfe- dén megoldotta. Hála rátermettsé- azt a 25 évet, amit velünk eltöltött. 
lelően a cselekvő életmód gyümöl- gének, igen hamar megszerette és a Az intézményekkel, önkormány-
cseit teremje. Igazságban és szere- szívébe zárta az időseket, a falusia- zattal kölcsönös jó viszonyra töre-
tetben, családja, munkahelye és em- kat egyaránt. Örömet és boldogsá- kedett.
bertársai körében. A Könyvek- got okozott neki a másokról való Köszönjük neked, Icuka azt a 
könyve írja, az ember sorsa a gondoskodás. Nagy kihívás volt az nagyszerű emberi magatartást, amit 
fogantatás pillanatában eldöntetett. is, amikor a falu nagy rendezvénye- 25 év alatt tanúsítottál Kazáron. A 

Merényi Tamásné (szül: Lakatos in (Laskafesztivál, Kazári búcsú, falusiak, az idősek és a magam ne-
Ilona) szülei még kezdetben nem nemzeti ünnepek) részt vett. Bár- vében kívánunk neked békés, nyu-
tudták, hogy melyik. hivatás. lesz a milyen munka volt, nem okozott godt nyugdíjas éveket. Sok erőt, 
legmegfelelőbb, amit majd gyerme- különösebb nehézséget. Sőt, még egészséget, és ha lehet, segíts to-
kük a legjobb tudása szerint fog vé- családtagjait, unokáit is bevonta a vábbra is azokon, akik rászorulnak. 
gezni. Icuka! – Kazáron ugyanis hagyományok ápolásába. Mindig 
mindenki így hívja őt – nem tudhat- ott segített, ahol szükség volt a Vámos Jánosné
ta, hogy 1989-től új kihívások elé ál-

2014. karácsonya előtt egyesületünk az önkormány- amelyért ezúton szeretnénk hálánkat kifejezni, az ő ne-
zattal karöltve adventi adománygyűjtő akciót szerve- vükben is köszönetet mondani az adakozóknak! 
zett a hátrányos helyzetben lévő gyermekes családok „Az élet egyik legszebb jutalma, hogy miközben az ember 
részére. A várakozásainkat fölülmúlta az a rengeteg já- másokon segít, egyben önmagán is segít.” 
ték, ajándéktárgy, ruha valamint tartós élelmiszer, (Ralph Waldo Emerson)
amely összegyűlt. Köszönettel a Szent Ilona Katolikus Egyesület 

A lakosság önzetlen segítségének hála több mint 40 nevében:
család karácsonyfája alá kerülhetett ajándékcsomag, Vámos Jánosné 

Kedves Kazári Lakosok!
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75 fővel indult el a Start munkaprogram március 5-
én településünkön. Az idei évben újdonságként a helyi 
sajátosságok bővítése programlábban ajándéktárgyak 
elkészítése és értékesítése folyik, valamint ennek a 
programnak köszönhetően sikerült településünkön az 
újrahasznosítás jegyében gumiabroncsból készült vi-
rágtartókat és húsvét alkalmából fa nyuszikat kihelyez-
ni. A Mezőgazdasági program keretén belül a fóliasát-
rak állománya is bővült, immáron 3 fóliasátorban in-
dult be a palántázás. A sátrakban elsősorban a telepü-
lést díszítő virágok előnevelése folyik. 

2015 nagy attrakciója, hogy a nagyréten található 
nádast a közfoglalkoztatás keretében kiirtották és he-
lyébe 4000 tő ribizli került elültetésre. A terület 5 Ha, a 
ribizli mellett, kelkáposzta, burgonya, brokkoli, hagy-
ma, bab, paprika és más egyéb konyhakerti növények 
termesztése folyik majd. A Start munkaprogram mel-
lett rövid és hosszabb távú közfoglalkoztatásra is pályá-
zott a Kazár Község Önkormányzata. A programok-
nak az elsődleges célja a közfoglalkoztatottak munka-
erőpiacra való visszatérésének elősegítése.  

Milcsovics Dávid 
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Kazár START-ol

36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület
3127 Kazár, Diófa u. 13.

Adószám: 18644203-1-12

Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület
3127 Kazár, Diófa u. 13.

Adószám: 19926146-1-12

Kazár Iskoláért Alapítvány
3127 Kazár, Szabadság u. 3

Adószám: 18635298-1-12

Kazár Községi Sport Egyesület
3127 Kazár, Tanács u. 1.

Adószám: 18636842-1-12

Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület
3127 Kazár, Kossuth u. 96.

Adószám: 18640223-1-12

Kobak Motorsport Club
3127 Kazár, Diófa u. 13.

Adószám: 18638806-1-12

Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület
3127 Kazár, Kossuth u. 17.

Adószám: 18641080-1-12

Polgárőr Egyesület Kazár
3127 Kazár, Hunyadi u. 6.

Adószám: 18640807-1-12

SOLUM Vidékfejlesztési Egyesület
3127 Kazár, Diófa u. 13.

Adószám: 18644423-1-12

Tizen5let Ifjúsági Közhasznú Egyesület
3127 Kazár, Diófa u. 13.

Adószám: 18644715-1-12

Támogassa adója 
1%-ával 
egyesületeinket

2015/1. szám
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IKSZT szilánkok

sát hallgathatták meg – Az önszer-
veződő közösségek szerepe a helyi 
vidékfejlesztésben címmel. A nap 
zárásaként Dobor István a Kulturá-
lis és Környezeti Értékvédő Egye-
sület elnöke „Jó példa bemutatása – 
Kazári Tufa – taxi” címmel ismer-
tette a több mint hét éve indított 
projektet. A rendezvényen a Nóg-
rád megyei IKSZT intézmények 
vezetői és munkatársai vettek részt. 
A program a TÁMOP-3.2.3./B-
12/1C-2013-0001 azonosító szá-
mú, Több célú közösségi terek fej-Nők a képzőművészetben soro-
lesztése projekt keretében valósult zatunk keretében Káposzta Mari 
meg.balassagyarmati lakos alkotásaiból, 

festményeiből rendeztünk kiállítást 
a nőnapi rendezvény nyitásaként az 
IKSZT galériájában. A rendezvény 
folytatásaként a település hölgyeit 
Szládek János alpolgármester kö-
szöntötte a Magtárházban. Ezt kö-
vetően zenés, táncos est követke-
zett, amihez a talpalávalót Szőllős 
Róbert szolgáltatta. A kiállítás meg-
tekinthető minden munkanap 8.00 
órától 16.00 óráig az IKSZT Lokális társadalomfejlesztés – 
galériájában. helyi gazdaságfejlesztés, közösségi 

folyamatok koordinációja címmel 
az IKSZT és a Nemzeti Művelődési 
Intézet Nógrád Megyei Irodája 
közös szervezésében került meg-
rendezésre ez év első IKSZT intéz-
mények szakmai műhelye. A ren-
dezvény résztvevőit Gecse Ákos 

A hagyományokhoz hűen ismét polgármester köszöntötte. Ezt kö-
megrendeztük a húsvéti kézműves vetően Józsa Viktória az NMI Nóg-
foglalkozásunkat, ahová a szünidős rád Megyei Irodájának kulturális 
diákokat vártuk. A foglakozáson koordinátora ismertette a projektet. 
ajándéktárgyak, díszes tojások és A továbbiakban előadás hangzott el 
egyéb a közeledő ünnephez kötődő „Hátrányból előnyt - a gazdaságfej-
kézműves alkotások születtek. A lesztés lehetséges útjai a vidéki kis-

Minden évben február hónap- foglalkozást az IKSZT munkatár-településeken” címmel, ahol Mé-
ban rendezzük meg „adóügyi ta- sai és a Napraforgó óvoda pedagó-száros Tibor a nagyrédei modellt is-
nácsadás és ügyintézés” címmel fo- gusai segítették. mertette. A Nógrádi Fejlesztési 
gadóóránkat, ahol a település la- Köszönjük az ANIFER St. Kft, Ügynökség Nonprofit Kft. részéről 
kóit, vállalkozóit várjuk hasznos és az Ecsegi cukrászda támogatását Sándor Ildikó osztotta meg a várha-
adózási és ügyintézési tanácsokkal, a foglalkozás sikeres lebonyolításá-tó és a futó pályázati lehetőségeket. 
valamint az esetlegesen magújult hoz.A szakmai műhelymunka második 
adóügyi jogszabályokkal, rendele- részében Pásztor Ildikó a Sugár-
tekkel. kankalin Egyesület elnöke előadá- Tőzsér László
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Bálozott a falu apraja nagyja

zója is a színpadra állt egy új formá- Papp Mónika cicaként és az abszo-
ció tagjaként és egész estés talpalá- lút első helyet 22 szavazattal az 
való muzsikát biztosítottak a lelkes ABBA együttes szerezte meg (Sza-
közönségnek. Az ötletes jelmezek kos Zoltán, Kreszchnyák Zsolt, 
mosolyt csaltak mindenki arcára éj- Bodor Emőke, Kovács Tünde). Ju-
félkor aztán a szavazatok össze- talmuk 1-1 üveg pezsgő volt. Re-
gyűjtése után kihirdetésre kerültek méljük mindenki jól érezte magát és 
a legnépszerűbb jelmezek. Nagyné jövőre is hasonló ötletekkel és 
Séber Lívia apácaként állhatott a jókedvvel búcsúztathatjuk a telet. 
képzeletbeli dobogó 3. fokára, má-
sodik helyezést szerzett Kovácsné Licskó-Szikora Mónika

Valentin napon került 
megrendezésre a falu farsangi bálja. 

A nagy napot mindenki izgatot-
tan várta, hiszen a Kazári Szociál-
politikai Nonprofit Kft két dolgo-

Nadimmal vehettek részt, valamint 
masszázzsal (Angyal Edit, Kakuk 
Tamás, Szakos Zoltán), lábápolás-
sal (Bodor Emőke), személyre sza-
bott tanácsadással és egészségmeg-
őrző előadásokkal, sportbemuta-
tókkal vártuk az érdeklődőket.

Ezúton is köszönjük a segítséget 
támogatóinknak: ANIFER-St. Kft, 
Axamo Kft., N&N Stahl Kft., 36 Jó 
Palóc Közhasznú Egyesület, Do-
hánybolt Kazár, Kovácsné Pap 
Mónika, Dávidné Kovács Ildikó, 
Mini Coop Kazár, Géczi Mária, 
Molnár Katalin, Miklós János, 
Nagy Szilárd, Gecse Lászlóné, 
Szomszéd Csabáné, Szőllős Április 25-én került megrende- résztvevők szemvizsgálaton – Dr 
Róbert, Eger tej Kft. zésre Kazáron a már hagyománnyá Vén Emesével, fogorvosi szűrésen 

vált Egészségnap. Dr. Konz Gáborral és nőgyógyá-
Tóth Tiborné Az egész napos rendezvényen a szati rákszűrésen – Dr. Al Ghaui 

Senior pótszilvesztert tartott a Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület 2015. január 31-én. A lelkes 
közönségnek a talpalávalót ifj. Berecz György és Berecz György biztosította. Hajnalig tartó tánc, eszem iszom, 
dínom-dánom és fergeteges hangulat jellemezte a kis összejövetelt. Jövőre megismételjük felkiáltással búcsúz-
tatták az óévet a nyugdíjasok. 

Egészségnap Kazáron 
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40 Év, 1000 Gyermek
azaz Molnár Béláné „Rozika Óvó Néni”

kel. Fő feladatomnak tartottam: 
megismerni, megérteni, elfogadni a 
gyermeket. Minden gyerek más 
személyiség, és egyénre szabottan 
kell foglalkozni velük. Családias 
légkört próbáltunk kialakítani, a 
kollégákkal együtt és játékosan 
tanítani a csoportokat.

A negyven évhez sok kedves él-
mény fűződik, nagyon nehéz lenne 
kiemelni ebből az időszakból bár-
mit is. Voltam a pályafutásom alatt 
vezető óvónő, tagóvoda-vezető, 
munkaközösség vezető. Kazár, 
Vizslás, Rákóczibánya települések-
kel karöltve gyűjtöttük a helyi mon-
dókákat, verseket, dalokat.

Pályafutásom alatt vezettem a 
táncházat is, sokat foglalkoztunk a 
helyi értékekkel, a hagyomány-
őrzéssel, hiszen az óvoda mindig 
saját programja alapján dolgozott. 
Mindig törekedtünk arra, hogy a 
kazári hagyományok beleépüljenek 
a munkatervbe. 

hozom iskolába, csinálok magam-Rozika néni óvodapedagó-
– Milyen volt az utolsó nap?nak feladatot.gusi pályája számokban kifejez-
– Boldog és könnyes, derűs és ve ennyi lenne, de egy életpálya 

szomorú. Ilyen ellentétekkel jel-– Manapság nagyon kevés befejezéséről egy álom megva-
lemezném. Negyven esztendő nem ember mondhatja el magáról, lósulásáról beszélünk... Generá-
múlik el nyomtalanul. Ha a gyerme-hogy ugyanarról a munkahely-ciók nőttek fel a „kezei alatt”. 
kek változnak is, felnőnek, iskolá-ről megy nyugdíjba, mint ahol Gyerekek, akik Apukák és 
sok lesznek, de mi ott maradtunk. A kezdett is. Mikor is volt ez Anyukák lettek, majd azok gyer-
gyerekek nem értették, hogy nem pontosan?mekei, úgy mint saját lánya, 
jövök többé. A napokban bemen-– 1975. augusztus 1-én kezdtem majd unokája. Mindezt egyetlen 
tem a papírokat intézni és rögtön a kazári oviban. Előtte a Bolyaiba intézményben a kazári Napra-
kérdezték a kicsik, hogy holnaptól jártam majd Kecskeméten végez-forgó óvodában. Otthonában 
már jössz? Tudom azt, akik a kol-tem a felsőfokú óvónőképzőben. kerestem fel Rozika nénit, aki 
légák maximális tudásuk szerint Csak annyi időt nem töltöttem el pár napja kezdte meg a nyugdí-
fogják továbbvinni azt, amiben én aktívan míg GYES-en voltam, de jas életet.
hittem és csináltam annyi évig, ve-azután legjobb tudásom és lehető-
lük karöltve egy nagyon kiegyen-ségeim szerint foglalkoztam a gyer-– Hogyan telnek a napjai?
súlyozott csapatot alkottunk. Kívá-mekekkel.– Még nem vagyok nyugdíjas,- 
nok nekik olyan boldogságos éve-Mindig óvónőnek készültem, mondja nevetve. Az éves szabadsá-
ket, mint amit én eltöltöttem ott.szerencsésnek érezem magam, gom töltöm, majd utána a felmon-

Találkozunk a ballagáson!hogy egész életemben azzal foglal-dási időt. Szeptember elsejével le-
kozhattam, amit szeretek. szek nyugdíjas. Éppen a virágokkal 

Szinte együtt éltem a gyerekek- Szőllős Róbertfoglalkozom, az unokámat viszem-
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A Magyar Kultúra Napja

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit 
jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok.”
(Radnóti Miklós: Nem tudhatom)

A magyar kultúra napját 1989. 
óta ünnepeljük minden év január 
22-én, annak emlékére, hogy Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Csekén a Himnusz 
kéziratát. 

hogy a közönség hallhatott palóc 
népmesét, népdalokat, verseket, 
láthatott néptáncos produkciókat 
és drámajátékot is. Az ünnepséget a 
Fontos zenekar, valamint a Kazár 

ban ünnepi műsorral készültek az Január 22-e tehát Himnuszunk Táncegyüttes produkciója is emel-
iskola tanulói. Kapás Imre igazgató születése napja. Emellett ebben az te. 
úr köszöntő beszéde után – amely-év-ben Kölcsey Ferenc (1790- A vendégek, valamint az iskola 
ben halhattunk a hagyományaink-1838) írónk, költőnk születésének pedagógusai, tanulói az ünnepi 
hoz, magyarságunkhoz való ragasz-225. évfordulóját is ünnepeljük. műsor után az aulában megrende-
kodás fontosságáról is – minden Ebből az alkalomból az Aba Sá- zett fotókiállítást tekinthették meg. 
osztály bemutatkozott. A program muel Általános Iskola és Alapfokú Ezúton Kosján – Czékmán Ágnes 
rendkívüli színességét mutatja, Művészeti Iskola tornacsarnoká- mutatta be képeit, aki Repülős Gigi 

néven naplót, blogot vezet az inter-
neten. A gyönyörű fotókat a 
stewardessként dolgozó fiatal mű-
vész utazásai ihlették. Munkái se-
gítségével a látogatók a világ szá-
mos országába elrepülhettek kép-
zeletben.

Ezúton is köszönjük a fellépő 
csoportok, tanulók és felkészítő ta-
náraik munkáját!

Gecse Boglárka
magyartanár
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Az Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú A felső tagozatosok osztályprodukciókkal 
Művészeti Iskola idén február 13-án, pénteken készültek. A helyezések a következőképpen alakultak: 
rendezte meg a már hagyománnyá vált farsangi bálját. 1. Esküvői tánc Deák Bill Gyula egyik slágerére (6.a 
Délután egy órától az alsó tagozatosok, négy órától osztály), 2. Tiroli tánc (5.a osztály), 3. Karib-tenger 
pedig a felsősök programja kezdődött. A bál a kalózai (5.b osztály).
nyolcadikosak nyitótáncával vette kezdetét, akik idén 
egy fergeteges pop tánccal örvendeztették meg a 
közönséget. A táncot betanította Farkas Rózsa 
tanárnő.

A jelmezes bemutatkozások után Kapás Imre 
igazgató úr és a DÖK tagjai megkoronázták a bál 
királyát és királynőjét, majd fergeteges hangulatú suli-
buli következett. A zenéről Berecz György tanár úr 
gondoskodott.

Az alsós gyermekek vidám jelmezekbe bújtak, 
ötletes álarcokat öltöttek magukra. A legkreatívabbak  
– amelyeket a négytagú zsűri értékes nyereményekkel is 
jutalmazott – a következők voltak: vámpír, páva, 
Piroska, tavasztündér.

Ezúton is köszönjük a Szülői Munkaközösség, 
valamint a tombolatárgyakat felajánló támogatók 
(Axamo Kft., Beretka Pékség, Ecsegi Sándorné, 
Miklós János egyéni vállalkozók, PCT Office KFT., 
Egyesült Zagyvavölgye Kereskedelmi Zrt. – 
Vegyesbolt, Kazár) segítségét!

a DÖK tagjai

Farsangi bál az iskolában
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Tagiskolája különdíj Markovics 
Eszter Salgótarján, Váczi Gyula 
Alapfokú Művészeti Iskola.

A 7-8. évfolyam versenyének 
győztesei: 1. díj Király Dorina Ka-
rancslapujtő, Mocsáry Antal Kör-
zeti Általános és Művészeti Iskola 
2. díj Kasza Laura Etesi Általános 
Iskola 3. díj Torják Kitti Salgótarjá-
ni Bolyai János Gimnázium külön-
díj Czire Denisa Karancslapujtő, 
Mocsáry Antal Körzeti Általános és 
Művészeti Iskola különdíj Hamvas 

mon: 1. díj Kotrebai Laura Balassa-A Nógrád Megyei Pedagógiai Sára Balassagyarmat, Rózsavölgyi 
gyarmat, Rózsavölgyi Márk Alap-Intézet ebben a tanévben a mi isko- Márk Alapfokú Művészeti Iskola, 
fokú Művészeti Iskola 2. díj Mag lánkat kérte fel az általános iskolák közönségdíj Bagosi Szabolcs Ka-
Viktória Salgótarján, Váczi Gyula rajzverseny megyei döntőjének zár, Aba Sámuel Általános és Alap-
Alapfokú Művészeti Iskola 3. díj megszervezésére. A rajzverseny el- fokú Művészeti Iskola.
Radics Loretta Kazár, Aba Sámuel 
Általános és Alapfokú Művészeti 

Rózsási Beáta
Iskola, különdíj Godó Veronika 

igazgatóhelyettes rajztanár
Salgótarján, SÁI Arany János 

ső fordulójára huszonegy intéz-
mény diákjai küldték be pályamű-
veiket. A legjobb negyvennyolc rajz 
készítője kapott meghívót 2015. 
március 24-ei döntőre. Ezekre a raj-
zokra, melyek témája az „Égig érő 
torony” volt, az iskola Facebook ol-
dalán szavazni is lehetett. A döntő-
ben a versenyzőknek a kazári nép-
rajzi gyűjtemény tárgyaiból összeál-
lított csendéletet kellett lerajzolni-
uk. A zsűri tagjai Kele Szabó Ágnes, 
a Madách Imre Gimnázium, B. Ge-
deon Hajnalka, a Bolyai János Gim-
názium és Rózsási Beáta a helyi is-
kola rajztanárai voltak. Iskolánkat a 
döntőben Jakab Zoltán, Radics 
Loretta, Kaposi Krisztián, Czövek 
Beatrix, Bagosi Szabolcs és Vankó 
Dóra képviselték. 

Az eredmények 5-6. évfolya-

Megyei általános iskolai rajzverseny
az Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tornacsarnokában
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